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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terkait 

 Penelitian ini akan menggunakan studi literatur yang berupa pencarian referensi yang 

relevan dengan permasalahan yang akan diselesaikan baik dari buku, artikel, serta jurnal 

terdahulu yang berkaitan. Penelitian terkait mengenai pembangkit listrik tenaga surya 

(PLTS) telah banyak di lakukan di beberapa Universitas di Indonesia. 

Sahori (2011) Berjudul Perancangan Pembangkit Listrik tenaga Surya Sebagai Catu 

daya Lampu Lalu Lintas di Pekanbaru, Pada tugas akhir ini perancangan sistem PLTS 

menggunakan standar IEEE Std 1562-2007 dan IEEE Std 1013-2007 dan data intensitas 

cahaya matahari diperoleh dari database Surface Meteorological and Solar Energy (SMSE) 

milik National Aeronautics and Space Administration (NASA), Amerika Serikat. Dari hasil 

penelitian perancangan ekonomi biaya listrik PLN jauh lebih besar dari biaya sistem PLTS, 

dimana biaya listrik PLN sebesar Rp. 649.651.200 dan biaya sistem PLTS sebesar Rp. 

131.500.000 selama umur investasi 20 tahun. Sedangkan dari hasil pembuatan miniatur 

menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik, dan dapat diimplemen tasikan ke yang 

sebenarnya. Pembuatan miniatur yang telah dirancang dengan spesifikasi panel surya 10 

Watt, BCR 10A-12V DC dan baterai 12V DC 5Ah telah berhasil diuji coba. 

Rukardi (2015) Berjudul Kajian Teknis dan Analisis Ekonomis PLTS Off-grid Solar 

System sebagai Sumber Energi Alternatif (Studi Kasus : Dusun Sedayu Desa Pulau Limbung 

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ). Dalam studi ini, tata surya off-grid 

digunakan untuk mendukung penerangan bagi warga di Dusun Sedayu. Setiap rumah 

memiliki total daya pencahayaan 12 Watt terdiri dari dua lampu 5 Watt dan 7 Watt masing-

masing. Analisis teknis yang dilakukan meliputi beberapa komponen pendukung seperti: 

pemeriksaan kapasitas panel surya 700 WP, pemeriksaan kapasitas baterai yang digunakan 

500 Ah, pemeriksaan kapasitas BCU 60 Ampere dan pemilihan inverter 12VDC / 220VAC 

500 Watt. Hasil dari penilaian ekonomis yang diperoleh dari sistem adalah sebagai ikuti: 

daya rata rata harian (P) yang dapat dinaikkan 10 jam (07.00 pagi hingga 17.00 sore) sama 

dengan 337.96 Watt, energi rata-rata per hari (Eh) adalah sekitar 3.3796 kWh, harga energi 

per unit dari off-grid solar sistem sekitar Rp.13.294,46, - / kWh, dan periode pengembalian 

investasi (periode pengembalian) off-grid sistem energi surya sekitar 4,01. 



II-2 
 

Rhamadan, Rangkuti. (2016) Berjudul Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya Di Atap Gedung Harry Hartanto Universitas Trisakti. Pada penelitian ini, akan dibuat 

perencanaan PLTS dengan desain yang ideal dengan spesifikasi peralatan yang ada di 

pasaran. Setelah itu dilakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan dan juga perhitungan daya 

output listrik yang dihasilkan untuk dilakukan Analisa keuntungan dan lama ROI yang 

dicapai jika listrik tersebut dijual langsung ke PLN. Hasil penelitian menunjukkan dari total 

area sebesar 855 m2 didapat panel yang digunakan adalah panel surya berkapasitas 300 WP 

sebanyak 312 buah dan inverter berkapasitas 20 kW sebanyak 5 buah. Daya yang dihasilkan 

dari PLTS adalah sebesar 131.232,1 kWh per tahun. Perancangan ini membutuhkan investasi 

awal sebesar Rp 2.869.777.544 dan juga membutuhkan pemeliharaan PLTS sebesar Rp 

28.697.775 per tahun. Data dari hasil perhitungan ROI menunjukkan Pay Back Period akan 

tercapai selama 8 tahun 5 bulan dan juga nilai NPV dari investasi tersebut adalah positif. 

Jika dibandingkan dengan estimasi rata-rata umur pemakaian panel surya yang mencapai 25 

tahun, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan PLTS dengan menggunakan rancangan 

ini akan menghasilkan income yang baik untuk masa yang akan datang. 

 Yonata (2017) Berjudul Analisa Tecno-Ekonomis Terhadap Desai PLTS Pada 

Bangunan Komersial Di Surabaya, Indonesia. Pada penelitian ini dilakukan simulasi dan 

perhitungan ekonomi pada modul jenis polycrystal dan monokristal dengan variasi sudut 

kemiringan sebesar 10o , 15o , dan 20o . Modul yang digunakan berasal dari Jerman, Cina, 

dan Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak PVsyst dengan 

menggunakan modul polycrystal dan monokristal @250 Wp sebanyak 84 buah dan inverter 

kapasitas 20 kW. Parameter nilai ekonomi yang digunakan adalah Net Present Value (NPV), 

Payback Period, Profitability Index, dan Internal Rate of Return (IRR). Dari hasil 

perhitungan, sistem akan mengalami pengembalian modal investasi setelah berproduksi 

selama 13 tahun untuk penggunaan modul monokristal dan 14 tahun untuk modul 

polycrystal. 

Murphy. (2017) telah mempublikasikan jurnalnya yang berjudul Penilaian 

Kelayakan Photovoltaic Power Systems di Irlandia; Studi Kasus untuk Dublin Daerah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca siklus hidup 69 g CO 2- eq per kWh 

yang dihasilkan oleh sistem, secara signifikan lebih rendah dari emisi jaringan listrik 

campuran saat ini dari 469 g CO 2- eq per kWh. Ini akan memakan waktu 5,23 tahun 

beroperasi dari tanaman surya untuk menghasilkan jumlah energi yang sama (dalam hal 

setara energi primer) yang digunakan untuk menghasilkan sistem itu sendiri. Waktu 



II-3 
 

pengembalian ekonomi bervariasi dari 19,3 dan 34,4 tahun tergantung pada tingkat energi 

terbarukan feed-in-tarif yang diterapkan.  

Jufrizel, Irfan. (2017) dengan judul Perancangan Teknis dan Ekonomi Pembangkit 

Listrik Tenaga surya Sistem On Grid. Energi listrik mengambil peran yang sangat penting 

bagi penunjang kehidupan manusia. Sel surya merupakan salah satu solusi energi baru 

terbarukan yang memiliki potensial besar untuk digunakan sebagai sumber energi listrik di 

Indonesia khususnya di kota Dumai.  Rata-rata radiasi matahari bulanan pada permukaan 

horizontal di Kota Dumai dalam setahun adalah sebesar 4.81 kWh/m2/hari. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui analisis teknis PLTS menggunakan data beban penerangan di 

Gedung Terpadu PT. Pertamina RU II Dumai sebesar 496 kWh untuk menentukan kapasitas 

sistem PLTS mencakup modul PV, dan inverter sentral, perhitungan biaya, simulasi 

menggunakan software PVsyst dan analisis ekonomi. Analisis ekonomi digunakan untuk 

mengevaluasi keberlangsungan pengoperasian PLTS menggunakan beberapa metode, yaitu 

NPW (Net Present Worth), CF (Cash Flow analysis), B-CR (Benefit–Cost Ratio analysis), 

dan PP (Payback Period). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan untuk memenuhi beban 

harian sebesar 496 kWh dapat di suplai dari sistem PLTS dengan kapasitas photovoltaic 

array sebesar 517 kWp, dan inverter sebesar 100 kW. Nilai CFB sebesar 

Rp.108.943.024.578, CFC sebesar Rp.23.263.500.042, NPV sebesar Rp,85.679.524.536, 

BCR sebesar 30,9 dan PP selama 17,5 tahun 

Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini belum pernah dilakukan 

sebelumnya ditempat yang akan diteliti dan juga penelitian ini juga menggunakan software 

PVsys untuk membandingkan dalam perhitungan teknis, penelitian ini juga melakukan 

perhitungan daya bersih yang di keluarkan modul, menambahkan beban total yang di 

dapatkan dan nilai modul untuk mengatasi rugi-rugi pada sistem ataupun pertumbuhan 

penduduk yang mempengaruhi pertumbuhan konsumsi energi listrik. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Profil Desa Air Hitam 

 Desa Air Hitam adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Pujud Kabupaten 

Rokan Hilir yang memiliki 220 kepala keluarga dan 808 jiwa dan memiliki 195 rumah. Desa 

Air Hitam adalah desa yang letaknya paling jauh dari Kecamatan Pujud dan mempunyai 

akses yang cukup sulit untuk sampai ke Desa Air Hitam tersebut. Secara Geografis Desa Air 
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Hitam terletak pada posisi koordinat lintang 1,77 dan koordinat bujur 100,66 dan dengan 

ketinggian 159 m.  

 

2.2.1.1 Studi Beban Listrik 

 Dalam Penelitian ini dilakukan studi beban listrik guna untuk mengetahui profil 

beban listrik yang akan di bangun pada sistem, dalam penelitian ini dilakukan dalam 

beberapa tahapan yaitu membuat daftar beban listrik dan profil beban listrik yang di peroleh 

dengan cara melakukan wawancara, pengisian kuesioner ataupun mengukur secara 

langsung. 

Studi beban listrik mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sugiyono tentang 

pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling. Probability sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Mahindra, 2018). 

Dalam teknik probability sampling terbagi beberapa teknik untuk menentukan 

jumlah sampel, dan ada beberapa macam teknik dalam probability sampling salah satunya 

adalah teknik simple random sampling (Mahindra, 2018). Untuk menentukan banyak sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin yang diperkenalkan 

pertama kali di tahun 1960 dengan standar derajat kepercayaan 8%. Rumus Slovin untuk 

menentukan sampel sebagai berikut : 

𝑛 =
( )

                                                                (2.1) 

Keterangan : 

𝑁 : Total populasi 

𝑒 : Derajat kepercayaan 

 

2.2.1.2 Estimasi Kebutuhan Beban 

 Dalam perancangan suatu pembangkit listrik harus memperkirakan permintaan 

beban yang tepat. Perkiraan permintaan beban secara sederhana bisa dilakukan dengan 

mengalikan jumlah pengguna dengan rata-rata estimasi penggunaan listrik per pengguna. 

Namun, pendekatan ini tidak benar-benar cukup karena memiliki tingkat akurasi yang 

rendah untuk pedesaan yang besar. Sebaliknya, lebih baik untuk menggabungkan estimasi 

permintaan listrik masing-masing calon pengguna, seperti rumah tangga, bangunan sosial, 

dan layanan ekonomi. Memperkirakan permintaan listrik membutuhkan usaha yang intensif 
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ketika observasi langsung kelapangan dari pintu ke pintu (door to door). Dua faktor penting 

dalam perencanaan listrik pedesaan, yaitu kesediaan pengguna untuk terhubung ke akses 

listrik yang akan dibangun dan konsumsi peralatan listrik yang akan digunakan ketika 

terhubung ke akses listrik. Untuk menentukan beban total dapat menggunakan persamaan 

berikut : 

Etot=  (2.2) 

 

2.2.2 Radiasi Matahari 

2.2.2.1 Pengertian Radiasi Matahari 

 Komponen  matahari yang dimanfaatkan oleh sistem PLTS hanyalah radiasi 

cahayanya saja. Energi puncak energi matahari pada bagian luar atmosfer bumi ialah 

1,367kW/m2 dan bernilai konstan, setelah melewati atmosfer bumi energi yang masuk ke 

bumi berkurang hingga menjadi1kW/m2  diatas permukaan laut. Adapun beberapa parameter 

energi matahari dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 Parameter energi matahari 

Parameter Simbol Jumlah dan Unit 

Radiasi G KW/m2 

Solar constant/di atas 
atmosfer bumi 

Gsc 1,367 kW/m2 

Nilai puncak di atas 
permukaan laut 

Go 1,0kW/m2 

Sumber : NASA, 2016 

2.2.2.2 Penyinaran dan Puncak Radiasi Matahari 

 Pada Satuan Internasional (SI) satuan energi yang digunakan adalah joule (J) yang 

biasanya digunakan dalam jumlah energi yang kecil. Untuk yang lebih besar satuan energi 

yang digunakan ialah Kilo Joule (KJ) atau Mega Joule (MJ). Satuan Joule ini dapat di ubah 

menjadi satuan kilo watt hour (kWh) dengan menggunakan hubungan dibawah ini : 

1 kWh = 3,6 MJ 

1 MJ = 
,

 kWh 
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 Radiasi penyinaran matahari dalam per hari disebut  dengan peak sun hours (PSH) 

dimana nilai ini di hitung dengan berapa lama radiasi total yang di terima bumi dalam satu 

hari, nilai ini dapat dihitung dengan kW/m2. 

2.2.2.3 Sudut Matahari 

Posisi dari matahari bisa di tentukan dengan dua sudut, yaitu : 

1. Altitude (Y), sudut antara matahari dan horizon (dalam derajat). Altitude mengacu pada 

garis yang berada diantara garis utara dan garis horizontal. Nilai altitude selalu berada 

diantara 0o dan 90o. 

2. Azimuth (α), adalah sudut putar dari arah Barat hingga Timur. Sebagai referensi sudut 

nol dipakai arah mata angin Utara. Tanda (+) berarti arah putar searah jarum jam dari 

sudut nol, tanda (-) untuk arah sebaliknya. Sebagai contoh, dari sudut nol ke arah 

Timur tepat adalah 90 derajat, dan Barat adalah sudut -90 derajat. 

 

Gambar 2.1 Sudut Altitude dan Azimuth 
( Sumber : NASA, 2016 ) 

 

 Pergerakan matahari di bumi dapat digambarkan pada permukaan diagram jalur 

matahari ( sun path diagram ). Diagram ini dapat digunakan untuk mengamati pergerakan 

matahari  mengelilingi bumi dalam lintasan nya setiap hari dalam satu tahun. Gambar 2.2 

bentuk dari sun path diagram 
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Gambar 2.2 Sun Path Diagram 
( Sumber : NASA, 2016 ) 

 

Cara membaca sun path diagram adalah : 

1. Cari garis jam yang dibutuhkan pada diagram. 

2. Cari garis hari/tanggal yang dibutuhkan (garis utuh untuk Januari-Juni; garis putus-

putus untuk Juli-Desember 

3. Cari titik perpotongan antara garis-garis jam dan tanggal. Ingat, garis perpotongan 

harus samasama garis utuh atau sama-sama garis putus-putus. 

4. Tarik garis dari pusat diagram, melalui titik perpotongan, keluar ke perimeter 

diagram. 

5. Baca azimuth sebagai sudut yang diambil searah jarum jam dari Utara. Dalam kasus 

ini, sudut azimut adalah sekitar 620 

6. Tarik garis lingkaran konsentris dari titik perpotongan ke sumbu vertikal Utara, yang 

ditampilkan sebagai sudut ketinggian 

7. Baca ketinggian matahari dari nilai pada sumbu vertikal. Dalam hal ini titik 

perpotongan tetap pada 300 

8. Tentukan posisi matahari menurut sudut azimut dan altitude. 
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Gambar 2.3 cara membaca sun path diagram 
( Sumber : NASA, 2016 ) 

 
2.2.3 Teknologi Pemasangan PLTS 

2.2.3.1 Kemiringan Modul Surya 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal modul surya harus di pasang di lahan yang 

terbuka atau tempat yang tidak dihalangi bayangan dari benda lain. Pemasangan yang ideal 

pada modul surya yaitu dengan dipasang miring pada sudut horizontal sebesar 900 diantara 

matahari dan modul surya. 

 

Gambar 2.4 Sudut penempatan modul surya 
( Sumber : Mulyana, 2017 ) 

 
sudut kemiringan modul surya ini sangat penting karena bertujuan untuk 

mengoptimalkan produksi energi yang dihasilkan modul surya. Sesuai dengan standard 

Australia AS 4509.2-2002 sudut kemiringan peletakan modul surya sama dengan derajat 

lintang lokasi (lintang selatan) pemasangan sistem PLTS. Kalau posisi terlalu datar sehingga 

tidak mengoptimalkan pembersihan air hujan, sudut kemiringan ditetapkan standar sebesar 

minimal 10o. 
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2.2.4 Photovoltaic 

2.2.4.1 Pengertian Photovoltaic 

Pemanfaatan energi terbarukan diantaranya dengan memanfaatkan  energi radiasi 

matahari dengan menggunakan sel surya sebagai mengonversi energi matahari menjadi 

energi listrik yang kita kenal dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Cahaya 

matahari terdiri atas foton atau partikel energi surya yang dikonversi menjadi energi listrik. 

Energi yang diserap oleh sel surya diserahkan pada elektron sel surya untuk dikonversi 

menjadi energi listrik. Pada sel surya terdapat dua sambungan antara dua lapisan tipis yang 

terbuat dari bahan semi konduktor, masing-masing lapisan diketahui sebagai semikonduktor 

jenis P dan semikonduktor jenis N.  

Pada saat foton mengenai sel surya maka energi yang diserap dari foton akan 

diberikan ke elektron untuk melepaskan diri dari semikonduktor N. Terlepasnya elektron ini 

meninggalkan hole pada daerah yang ditinggalkan oleh elektron yang disebut dengan foto 

generasi elektron–hole. Dikarenakan pada sambungan PN terdapat medan listrik E, elektron 

hasil foto generasi tertarik ke arah semikonduktor N begitu juga dengan hole yang tertarik 

ke arah semikonduktor P. Pada saat cahaya matahari menyinari sel panel, elektron dari  atom-

atom silikon  akan terlepas dan akan terjadi pergerakan elektron pada rangkaian tertutup 

yang menjadi aliran arus listrik ( Fatimah. 2016 ). 

 
2.2.4.2 Karakteristik Photovoltaic 

Sel photovoltaic adalah sebuah alat yang untuk memahami karakteristiknya 

diperlukan suatu grafik. Sifat elektrik dari sel photovoltaic dalam menghasilkan energi listrik 

dapat dilihat dari karakteristik listrik sel tersebut. Berdasarkan arus dan tegangan yang 

dihasilkan sel photovoltaic pada kondisi cahaya dan beban berbeda-beda. Kurva IV 

menggambarkan sel surya lebih lengkap. Ketika sel dihubungkan dengan beban (R) beban 

memberi hambatan sebagai garis linier dengan garis I/V = I/R.  

Hal tersebut menunjukkan daya yang didapat bergantung pada nilai resistansi. Jika 

R kecil maka sel beroperasi pada daerah kurva MN, dimana sel beroperasi sebagai sumber 

arus yang konstan atau arus short circuit. Pada sisi lain, jika R besar, sel beroperasi pada 

kurva PS, dimana sel beroperasi sebagai sumber tegangan yang konstan atau tegangan open 

circuit jika dihubungkan dengan hambatan optimal berarti sel surya menghasilkan daya 

maksimal dengan tegangan maksimal dan arus maksimal (Satwiko, 2014). 
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Gambar 2.8 Karakteristik Arus dan Tegangan Sel Surya 
( Sumber : Karina, 2014 ) 

 
2.2.4.3 Karakteristik Daya pada Sel Surya 

Daya ( P ) yang dihasilkan oleh sel surya di hasilkan dari tegangan dan arus untuk 

karakteristik operasi tertentu. 

P = V x I  (2.3) 

Setiap tegangan yang dihasilkan dari sepanjang garis kurva, hanya ada arus yang 

sesuai. Ini berarti, bahwa daya yang dihasilkan oleh panel juga akan bervariasi, tergantung 

pada tegangan yang beroperasi. 

Daya yang dihasilkan oleh sel surya akan mencapai maksimum ketika resistansi 

internal dari sel sama dengan resistansi beban. Ini disebut dengan MPP atau Pmax. Arus dan 

tegangan di sini disebut dengan Vmp dan Imp  masing-masing. Hal terpenting adalah untuk 

memastikan bahwa sel surya beroperasi pada atau mendekati MPPT, jadi sistem PLTS harus 

mempunyai keluaran yang besar. ( Sumber : Fatimah, 2016 ) 

 

Gambar 2.9 Kurva daya untuk sel surya 
(Sumber: Mulyana, 2017) 

2.2.5 Standard Pengoperasian Modul Surya 

2.2.5.1 STC ( Standard Test Condition ) 

STC adalah salah satu standard untuk menunjukkan kinerja Modul surya, Performa 

Modul surya akan mengalami perbedaan sesuai dengan kondisi di mana Modul surya di 

operasikan. suhu sel 25° C dan radiasi 1000 W / m2 dengan massa udara 1,5 (AM1.5) 
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spektrum. Ini sesuai dengan radiasi dan spektrum insiden sinar matahari pada hari yang cerah 

pada permukaan yang menghadap ke matahari 37° dengan matahari pada sudut 41,81 ° di 

atas cakrawala ( Sumber : Sujana, 2015). Pengujian ini dilakukan guna untuk mengetahui 

efisiensi pada modul surya saat di operasikan. 

 

2.2.5.2 NOCT ( Nominal Operating Cell Temperature ) 

NOCT adalah sebuah standard temperatur modul surya saat di bawah terik matahari 

yaitu sebesar 25oC, Modul surya akan beroperasi maksimal pada temperatur ini . apabila 

temperatur pada modul surya naik maka kinerja modul surya akan menurun. 

 
2.2.5.3 Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Modul Surya 

Kinerja modul surya dapat berpengaruh oleh berbagai faktor alam yang 

menyebabkan turun atau naiknya kinerja pada modul surya, beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja Modul surya akan di jelaskan berikut ini : 

a. Temperatur 

Temperatur sangat mempengaruhi kinerja pada  modul surya saat beroperasi apabila 

temperatur naik maka efisiensi pada modul surya akan menurun, Modul  surya akan tetap 

beroperasi saat temperaturnya diatas temperatur NOCT ( 25o ) tetapi performa modul surya 

akan menurun, akibatnya daya yang dihasilkan juga akan menurun. Varian karakteristik 

temperatur dapat dilihat pada gambar 2.11 

 
Gambar 2.10 Variasi karakteristik temperatur  

(Sumber: Mulyana, 2017) 

 

b. Radiasi 

Radiasi mempengaruhi variasi arus dan tegangan. Terdapat hubungan antara variasi 

pada radiasi dan variasi pada hubungan arus. Tegangan pada rangkaian terbuka tidak 

berubah secara drastis terhadap radiasi. Namun, bagaimanapun tetap terjadi sedikit 
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peningkatan pada saat kenaikan radiasi. Semakin tinggi radiasi maka, semakin besar pula 

arus dan  tegangan yang dihasilkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah radiasi 

yang sampai pada modul adalah terjadinya bayangan-bayangan yang dapat menghalangi 

radiasi sampai kepada modul surya seperti bayangan pohon, bayangan awan, bayangan 

bangunan dan lain-lain ( Sumber : Fatimah, 2016 ). 

 

Gambar 2.11 Karakteristik variasi tegangan terhadap radiasi 
(Sumber: Mulyana, 2017) 

2.2.6 Komponen-komponen PLTS off grid 

Komponen yang terdapat pada PLTS off grid tentu ada perbedaan dengan PLTS on 

grid ataupun hybrid, komponen PLTS off grid bisa di liat sebagai berikut: 

2.2.6.1 Modul Surya 

Modul Surya Berdasarkan SNI 8395:2017 adalah beberapa sel surya yang 

digabungkan menjadi sebuah perangkat yang berfungsi mengubah energi matahari menjadi 

energi listrik.  Modul surya adalah komponen utama pada PLTS off - grid . Tanpa komponen 

ini energi listrik tidak dapat dihasilkan (Sumber: Mulyana, 2017). Sel surya memiliki 

beberapa tipe, beberapa jenis sel surya akan di jelaskan sebagai berikut : 

a. Crystalline cell 

1. Monocrystalline 

Monocrystalline juga disebut  dengan kristal tunggal (mono-Si), Jenis ini adalah jenis 

yang memiliki efisiensi yang paling tinggi di kelasnya. Dibuat dengan potongan-

potongan kristal yang sama , sehingga memiliki karakteristik yang sama setiap sel 

nya, Efisiensi pada monocrystalline mampu mencapai 15-20% oleh karena itu harga 

monocrystalline lebih mahal di kelasnya. 
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Gambar 2.12 Monocristalline 

(Sumber: Mulyana, 2017) 

 

Kelemahan dari monocrystalline ini adalah monocrystalline ini memiliki bentuk 

seperti terpotong pada bagian tepi atau segi enam, apabila di satukan dengan sel yang 

lain maka akan membentuk ruang kosong pada daerah tengah antara sel, Hal ini 

menyebabkan ruang sisa yang cukup banyak apabila di pasang dengan skala besar. 

 
Kelemahan berikutnya yang terdapat pada monocrystalline adalah penyerapan panas 

yang lebih banyak dari polycrystalline hal ini dikarenakan warna pada sel 

monocrystalline berwarna hitam, akibatnya suhu pada permukaan sel 

monocrystalline lebih panas dibandingkan dengan polycrystalline. 

2. Polycrystalline 

Polycrystalline dibuat lebih sederhana di bandingkan monocrystalline, cara 

pembuatannya ialah dengan mencairkan kristal-kristal silikon dan menuangnya ke 

cetakan kemudian didinginkan, karena menggunakan cetakan maka polycrystalline 

dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Efisiensi yang di hasilkan oleh 

polycrystalline adalah sekitar 13-16% 
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Gambar 2.13 Polycrystalline 
(Sumber: Mulyana, 2017) 

 
Warna kebiruan pada polycrystalline  menyebabkan suhu pada permukaan sel tidak 

setinggi pada monocrystalline, akan tetapi untuk menghasilkan daya listrik yang 

sama polycrystalline akan membutuhkan luas permukaan yang lebih luas.  

 
3. Thin Film Cell 

Panel surya Thin Film cell merpakan panel surya yang menggunakan bayak lapisan 

material sebagai lapisan pembentuknya, ketebalan pada material yang terdapat pada 

panel ini mencapai nanometer (nm) hingga micrometer (µm) 

 

Untuk menentukan PV array yang dibutuhkan ada beberapa variabel yang harus di 

perhitungkan sebelum menetapkan jumlah modul surya yang akan di butuhkan, Adapun 

variabel-variabel yang akan menjadi perhitungan tersebut, yaitu : 

1. Irradiation on tilted plane (Hilt)  

Irradiation on tilted plane adalah radiasi yang diterima oleh modul surya saat modul 

surya berada di kemiringan yang telah di tentukan. 

2. Spesifikasi modul surya 

Spesifikasi modul ditetapkan sesuai kebutuhan pada penelitian dikarenakan setiap 

modul surya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 

3. Losses Modul 

Losses modul adalah kerugian modul surya saat di operasikan yang di akibatkan oleh 

kenaikan suhu pada modul, untuk mendapatkan besarnya kerugian modul saat 

beroperasi dapat menggunakan persamaan sebagai berikut : 

𝑇 =  𝑇 + (𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20)   (2.4) 

Keterangan : 

𝑇  = Suhu ambient  

𝑁𝑂𝐶𝑇 = Suhu nominal modul 

I = Rata-rata radiasi matahari (W/m2) 

4. Kapasitas Total PV array  

Kapasitas PV array adalah kapasitas total daya dari keseluruhan PV array pada 

PLTS Off Grid system yang dibutuhkan, sebelum menentukan total PV terlebih 
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dahulu harus menentukan nilai output daya bersih pada modul dengan persamaan 

berikut : 

 

Nilai output daya bersih PV = Kapasitas modul x ( 1-0,084 )                       (2.5) 

 

Setelah mendapatkan hasil daya bersih PV selanjutnya menentukan energi yang 

dihasilkan berdasarkan PSH dengan persamaan berikut : 

 

Energi dihasilkan berdasarkan PSH = Efisiensi PV x Radiasi Matahari             (2.6) 

 

Selanjutnya barulah menentukan jumlah total PV dengan persamaan sebagai berikut : 

Jumlah Array = 
Jumlah kebutuhan daya (Wh)

Energi berdasarkan PSH
                      (2.7) 

2.2.6.2 Baterai 

Pengertian baterai berdasarkan SNI 8395:2017 adalah alat yang terdiri dari satu atau 

lebih sel dimana energi kimia diubah menjadi energi listrik dan digunakan sebagai 

penyimpan energi listrik. Tanpa baterai maka energi surya hanya dapat digunakan pada saat 

ada sinar matahari saja karena tidak ada alat penyimpan energinya (Sumber :Mulyana, 

2017). 

Pada umumnya untuk sistem PLTS off grid digunakan baterai yang bebas perawatan 

yaitu baterai VLRA (klep pengatur asam timbal atau valve regulated lead acid ). karena 

battery tipe ini memiliki lubang katup yang berfungsi untuk pertukaran gas sehingga umur 

baterai akan tetap maksimal. 

 

 

Gambar 2.17 Baterai  
(Sumber : Mulyana, 2017) 
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Untuk menentukan kapasitas baterai dalam sebuah pembangkit PLTS Off Grid 

system ada beberapa variabel yang jadi penentu dalam tahapan ini, variabel-variabel tersebut 

akan di bahas sebagai berikut : 

1. Target hari otonomi (autonomy) (Taut)  

Hari otonomi adalah hari dimana modul surya tidak bisa menghasilkan energi 

yang diakibatkan cuaca yang terburuk pada bulan tertentu. Peraturan mentri 

ESDM 30/2017 standar hari otonomi pada sistem PLTS Off Grid adalah 3 hari. 

2. Maximum Depth of Discharge (DoDmax)  

Merupakan besarnya muatan listrik maksimum dari baterai yang diizinkan untuk 

digunakan. pabrikan telah membuat standar DoD baterai yaitu sebesar 80%, 

sehingga dalam proses penarikan muatan listrik maksimum selalu menyisakan 

muatan listrik sebesar 20% di dalam setiap baterai, hal ini bertujuan untuk 

menjaga umur pakai baterai agar tahan lama. 

3. Kapasitas baterai pada nominal battery discharge rate (Cx)  

Berdasarkan AS/NZS 4509.2:2010, pemilihan Cx harus mempertimbangkan 

beban maksimum dan durasi beban, discharge rate 20 jam cocok digunakan untuk 

beban yang tinggi. Dalam penelitian ini beban puncak tinggi jika dibandingkan 

dengan beban rata-rata maka dalam penelitian ini menggunakan kapasitas baterai 

pada discharge rate 20 jam (C20). 

 

 Untuk menentukan kapasitas baterai yang diperlukan dalam PLTS Off Grid 

digunakan persamaan sebagai berikut : 

𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 = 𝐸  𝑥 𝑇  (2.8) 

Keterangan : 

𝐸  : Energi total (Wh) 

𝑇  : Hari otonomi 

 

 Untuk menentukan jumlah baterai yang terhubung secara seri dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑖 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖 =
   ( )

  ( )
                             (2.9) 
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 Untuk menentukan jumlah baterai yang terhubung secara paralel dapat menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑖
   ( )

       .
                      (2.10) 

2.2.6.3 SCC 

SCC berdasarkan SNI 8395:2017 adalah suatu perangkat keras yang berfungsi 

sebagai alat kontrol pengisian dan pengeluaran arus listrik pada baterai. Controller ini 

biasanya terintegrasi dengan sebuah kotak terminal baterai (Sumber: Rida Mulyana, 2017).   

 

Gambar 2.15 Controller 
(Sumber : Mulyana, 2017) 

 
SCC berfungsi sebagai pengontrol pengisian/charge dengan tujuan untuk 

menghindari baterai dari kerusakan. Dalam perancangan dan pemilihan SCC harus 

mengikuti beberapa tahapan, yaitu : 

1. 20 h rate capcity of selected cell/block 

20 h rate capcity of selected cell/block adalah kapasitas yang tertera pada 

manufacture baterai. Pada pemilihan spesifikasi baterai sebelumnya kapasitas yang 

dipilih adalah 1.000 Ah. 

2. 20 h rate capacity of battery bank 

20 h rate capacity of battery bank disimbolkan dengan C20 adalah total kapasitas 

baterai yang digunakan dalam sistem PLTS. Pada penentuan spesifikasi baterai 

sebelumnya bahwa total kapasitas baterai sudah diketahui yaitu pada Capacity of 

battery (Design) sebesar 90,000 Ah. 

3. 20 h charge rate for battery bank 

20 h charge rate for battery bank disimbolkan dengan I20, adalah arus maksimum 

yang harus dihasilkan oleh SCC. 20 h charge rate for battery bank dalam penelitian 

ini didapatkan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 
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I20 =                                                    (2.11) 

Keterangan : 

𝑐  : 20 h rate capacity of battery bank (Ah) 

 
2.2.6.4 Inverter 

Inverter adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah atau 

mengkonversikan arus searah (DC) menjadi arus bolak-balik (AC) dikarenakan arus yang di 

hasilkan oleh panel surya adalah arus searah. Untuk jenis inverter pada jaringan PLTS off 

grid  biasanya tidak menggunakan Maximum Power Point Tracker (MPPT). PV array tidak 

tersambung pada inverter secara langsung tegangan terlebih dahulu melewati sistem 

controller untuk pengisian ke baterai. 

 

Gambar 2.16 Inverter 
(Sumber : Mulyana, 2017) 

 
 Untuk menentukan kapasitas inverter yang akan digunakan dalam penelitian yang 

akan di lakukan, yaitu dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dari kapasitas PLTS dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut : 

Kapasitas Beban puncak + 25% x Beban puncak (Wh)                         (2.12) 

 

2.2.6.5 Panel Distribusi Daya 

Ada dua jenis panel distribusi yang akan digunakan pada sistem ini, yaitu panel 

distribusi DC dan panel distribusi AC, pada panel distribusi DC berfungsi untuk 

menggabungkan bus untuk tegangan DC yang menghubungkan, panel, controller, bank 

baterai, dan inverter. Sedangkan panel distribusi AC digunakan untuk menghubungkan 

inverter pada jaringan distribusi dan beberapa komponen pendukung lainnya seperti, 

meteran energi, indikator operasional, dan sistem proteksi. 
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2.2.7 Sistem Pemasangan 

Suatu PLTS off grid yang dikelola secara komunal atau yang sering disebut sistem 

PLTS berdiri sendiri (stand-alone), beroperasi secara independen tanpa terhubung dengan 

jaringan PLN. Sistem ini membutuhkan baterai untuk menyimpan energi listrik yang 

dihasilkan di siang hari untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari 

 

Gambar 2.18 Tipikal sistem pembangkit listrik tenaga surya terpusat off-grid dengan larik 

(array) photovoltaic dan rumah pembangkit yang berisi komponen elektronik dan baterai 

(Sumber : Mulyana, 2017) 
 

Pemasangan pada sel surya memiliki dua sistem pemasangan yaitu pemasangan pada 

atap dan pemasangan secara langsung di tanah, pemanfaatan atap bangunan menjadi pilihan 

utama untuk memanfaatkan ruang bangunan di kota-kota yang telah padat sehingga 

memberikan ruang terbatas untuk pemasangan.  

Apabila sel surya di pasang secara langsung di tanah biasanya di pasang untuk 

kapasitas yang besar, membutuhkan luasan lapangan yang luas, dan memperhatikan 

pepohonan sekitar agar sel surya tidak terganggu oleh bayangan. Hal-hal yang harus 

diperhatikan saat pemasangan sel surya adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat Kemiringan Pada Sel Surya 
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Pada umumnya produsen sel surya merekomendasikan saat pemasangan sel surya berada 

pada kemiringan 10o, ini di lakukan agar saat hujan air hujan tidak menggenang pada sel 

surya dan tidak menimbulkan jamur akibat genangan air. 

2. Kekuatan Rangka Atap 

Apabila sel surya di pasang pada atap maka haruslah mengukur kekuatan pada atap, 

apakah atap dapat menahan beban sel surya atap tidak. Ini dilakukan supaya apabila sel 

surya sudah terpasang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti robohnya atap.  

3. Memperhitungkan Bayangan 

Bayangan sangat berpengaruh terhadap sel surya, apabila ada bagian pada sel surya yang 

tertutup bayangan makan daya yang di hasilkan akan menurun, akibatnya daya yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan yang di inginkan. 

4. Celah Udara 

Memberikan celah udara pada saat pemasangan sel surya berpengaruh terhadap kekuatan 

sel surya untuk menahan terpaan angin, dan juga berguna untuk mendinginkan suhu pada 

permukaan sel surya. 

 
2.2.8 Data Lokasi 

Sebelum melakukan penelitian dan perancangan secara ekonomi ataupun secara 

teknis, harus dilakukan terlebih dahulu pengelolaan data lapangan untuk menentukan apakah 

sistem pembangkit ini layak di lanjutkan atau tidak. 

 
2.2.8.1 Mengestimasi Data Radiasi Untuk Sistem 

Untuk merancang suatu sistem energi surya maka kondisi lokasi seperti penyinaran, 

ketinggian, letak geografis, kecepatan angin, dan kemiringan harus lah di ketahui guna untuk 

mengetahui seperti apa rancangan sistem yang akan di bangun. 

Tabel 2.1 Data Lokasi Desa Air Hitam 

Data Lokasi Desa Air Hitam 

Luas Lokasi  1 Ha 

Koordinat Lintang ° N 1,77 

Koordinat Bujur ° E 100,66 

Ketinggian m 159 
Sumber : google Earth 
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 Dari data di atas, lokasi Desa Air Hitam terletak pada lintang 1,77 dan bujur 100,66 

dengan ketinggian 159 m. lahan yang tersedia di lokasi Desa Air Hitam yang bisa di 

manfaatkan unruk pembangunan PLTS adalah seluar 1 hektare. 

Tabel 2.2 Insolasi Matahari Desa Air Hitam 

Lat 1.77 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Annual 

Lon 
100.66 

Average 

22-year 
Average 

4.38 4.91 5.03 5.11 4.97 4.96 4.9 4.91 4.93 4.9 4.55 4.3 4.82 

( Sumber : NASA, 2017 ) 

Dari tabel di atas di ketahui insolasi matahari tertinggi di dapat pada bulan april dan yang 

paling rendah terdapat di bulan desember. Dengan rata-rata pertahun 4,82 KWh 

Salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada kinerja PLTS di suatu daerah adalah 

iradiasi yang di miliki oleh daerah tersebut. Iradiasi matahari adalah jumlah energi yang di 

terima oleh suatu lokasi setiap m2 per hari nya, semakin besar iradiasi yang di terima sel 

surya maka semakin besar pula arus yang dihasilkan sel surya tersebut. Data iradiasi lokasi 

PLTS dapat di lihat pada tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.3 Data Iradiasi Matahari Desa Air Hitam 

Month Air 
temperature 

Relative 
humidity 

Daily solar 
radiation  

Wind 
speed 

Earth 
temperature 

  °C % kWh/m2/d m/s °C 
January 24.8 83.80% 4.38 2.2 25.8 
February 25.1 83.10% 4.91 2 26.1 
March 25.3 84.50% 5.03 1.8 26.4 
April 25.6 85.40% 5.11 1.2 26.7 
May 25.7 84.10% 4.97 1.4 26.7 
June 25.5 82.60% 4.96 1.8 26.3 
July 25.1 82.90% 4.9 1.9 25.9 
August 25.3 81.90% 4.91 1.9 26.3 
September 25.3 83.30% 4.94 1.6 26.4 
October 25.4 83.40% 4.9 1.3 26.6 

November 25.2 84.50% 4.55 1.7 26.3 

December 24.9 85.00% 4.3 2.2 25.8 
Annual 25.3 83.70% 4.82 1.7 26.3 

( Sumber : Nasa , 2017 ) 

Keterangan : 

 Air Temperature : Temperatur udara (oC) 
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 Relative humidity : Kelembaban relatif (%) 

 Daily solar radiation : Radiasi matahari setiap hari (kWh/m2/d) 

 Wind speed  : Kecepatan angin (m/s) 

 Earth temperature : Suhu bumi (oC) 

 

2.2.9 Komponen Keseimbangan Sistem 

Komponen utama pada PLTS adalah inverter dan modul surya, selain komponen 

utama terdapat komponen pendukung pada sistem yang berfungsi untuk memaksimalkan 

kinerja PLTS. Untuk menyeimbangkan sistem pada PLTS komponen pendukung serta 

komponen utama haruslah terpasang dengan baik, jika tidak maka akan berpengaruh kepada 

keandalan sistem. Komponen-komponen pendukung pada sistem ialah sebagai berikut : 

a. Aksesoris Pelengkap 

Dalam komponen aksesoris pelengkap ini juga bagian penting dari PLTS komponen 

aksesoris ini terdapat penyangga pada kabel, modul, inverter jika di perlukan dan juga 

seperti cable ties, cable clips, dan clams. 

b. Isolator DC 

Isolator DC adalah alat yang berfungsi sebagai saklar untuk pemutus dan penghubung 

arus DC, Pada umum nya isolator ini di pasang di antara Modul surya dan inverter. 

c. Isolator AC 

Isolator Ac pada umumnya di pasang pada bagian inverter yang terhubung pada jaringan 

listrik yang mengarah ke beban. Sarat pemasangan isolator AC ialah sebagai berikut : 

1. Berada pada ketinggian antara 2.50 meter dari permukaan tanah. 

2. Memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan sistem. 

3. Akan terkunci apabila saat posisi terbuka. 

d. Meteran Listrik 

Meteran listrik adalah suatu alat yang dapat menghitung pengguaan energi listrik dalam 

bentuk kWh dan juga biasa disebut  dengan kWh meter. 

e. Kabel  

Kabel adalah suatu komponen sebagai penghubung arus, pada perancangan sistem PLTS 

harus memiliki ukuran kabel yang sesuai dengan sistem yang mampu mengalirkan arus 

yang di hasilkan oleh modul dan harus di pasang dengan tepat dan aman. Beberapa sarat 

untuk pemilihan kabel ialah sebagai berikut : 

1. Kabel harus mampu beroperasi pada saat cuaca buruk. 
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2. Kemampuan kabel harus lebih dari arus yang akan di lewatkan. 

3. Kabel tidak menyebabkan terjadinya kekurangan tegangan yang terlalu besar. 

Rumus unruk menentukan ukuran kabel ialah sebagai berikut : 

q = 
.

. .
       (2.13) 

q  = ukuran kabel (mm) 

L  = panjang kabel (m) 

y = masa jenis penghantar 

ev = Losses kabel dan terminal 

E = tegangan yang melewati penghantar (V) 

 

2.2.10 Menentukan Energi Yang Dihasilkan PLTS 

Penting untuk mengalkulasi energi yang di hasilkan oleh sistem PLTS tersebut, untuk 

menghitung energi yang di hasilkan konsumen memerlukan sarat-sarat untuk mendapatkan 

hasil produksi nya, biasanya dihitung dalam jangka per tahun. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi produksi PLTS faktor-aktor berikut ialah sebagai berikut : 

a. Ukuran Panel 

Kapasitas PLTS yang akan di bangun di tentukan dengan menghitung spesifikasi daya 

puncak PLTS dan ruang yang tersedia untuk pembangunan PLTS 

b. Radiasi 

c. Efisiensi Sistem 

Efisiensi pada komponen yang digunakan berpengaruh pada jumlah energi yang di 

produksi oleh PLTS, energi yang dapat di produksi oleh PLTS dapat di ketahui dengan 

menghitung seluruh losses pada sistem. 

 

2.2.10.1 Menghitung Energi PLTS off grid 

a. Nilai Energi Modul 

Daya array atau modul harus dinyatakan dalam kW untuk menghindari kebingungan 

ketika berurusan dengan modul. Jika sebuah modul dikonversi ke kW, maka produksi energi 

menjadi kWh. Energi pada modul seharusnya pada Watt per 1kW/m2 (W per kW/m2). 

Bentuk dari 1kW/m2 level radiasi ketika modul diuji (Sumber: Fatimah, 2016 ) . 

b. Losses 

Sebuah sistem tidak akan pernah mencapai angka 100% untuk efisiensi nya, pada 

PLTS seluruh faktor efisiensi secara keseluruhan harus di perhitungkan, yang termasuk 
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kedalam losses adalah bayangan, penurunan tegangan, kotoran yang menempel pada 

permukaan modul, suhu pada permukaan modul, toleransi peralatan, efisiensi inverter, 

orientasi dan sudut kemiringan serta faktor lokasi. 

 

2.2.11 Aspek Ekonomi Terhadap PLTS off grid 

Energi surya adalah energi gratis yang telah tersedia oleh alam, tetapi bukan berarti 

tidak ada biaya untuk bisa merasakan hasil dari konversi energi surya ini. Harga investasi 

awal pada sebuah sistem PLTS ini cukup terbilang mahal di mana terdapat biaya peralatan 

dan biaya pemasangan hingga biaya pemeliharaan agar PLTS dapat beroperasi dengan 

maksimal. 

Pada bagian ini di gambarkan metodologi untuk mengestimasi biaya-biaya yang 

timbul untuk pemanfaatan energi matahari ke energi listrik, biaya-biaya yang terdapat pada 

sistem PLTS adalah biaya komponen dan biaya pemeliharaan. 

2.2.11.1 Biaya Komponen Produksi 

Biaya komponen produksi terdiri dari biaya investasi awal yang terdiri dari biaya 

seluruh komponen dan biaya pemasangan sistem hingga biaya pergantian alat selama sistem 

beroperasi. Seluruh total investasi dijumlahkan untuk mendapatkan biaya komponen 

produksi. 

a. Biaya Investasi 

Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan pada awal umur proyek secara 

keseluruhan. Barang–barang investasi akan habis dipakai jika umur ekonomis dari 

barang tersebut telah habis waktunya. Kegiatan investasi juga dapat dilakukan lagi 

jika umur ekonomis dari barang tertentu telah habis sedangkan pelaksanaan proyek 

belum berakhir, kegiatan ini disebut sebagai re-investasi peralatan. biaya investasi 

terdiri dari biaya investasi mesin dan sistem operasi, biaya investasi konstruksi pabrik 

dan transmisi listrik, biaya pra-investasi dan operasional yang terdiri dari biaya tetap 

dan biaya variabel. 

b. Arus Manfaat (Inflow) 

Manfaat merupakan sesuatu yang dapat menambah pendapatan bagi usaha dengan 

kata lain segala sesuatu yang diperoleh setelah adanya pengorbanan atau biaya. Pada 

unit usaha, manfaat yang diperoleh berasal dari penjualan listrik . Penetapan harga 

listrik berdasarkan harga tarif dasar yang ditetapkan PLN.Nilai penjualan listrik 

diperoleh dari volume produksi listrik dikalikan dengan harga jual listrik. 
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2.2.11.2 Power Worth Factor (PWF) 

 PWF adalah metode yang digunakan untuk menghitung seluruh biaya 

pemeliharaan setiap tahunnya pada sistem selama sistem di operasikan, perhitungan PWF 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

PWF  =
( )

                                                     (2.14) 

Dimana : 

i = bunga 

n = jumlah tahun 

 

2.2.11.3 Cash Flow 

Dalam pengoperasian sebuah proyek akan menimbulkan pendapatan ataupun 

pengeluaran disebut cash untuk biaya pendapatan disebut dengan cash flow benefit  

sedangkan untuk pengeluaran disebut dengan cash flow cost. 

1. Cash Flow benefit (CFB) 

CFC didapatkan dari pelayanan-pelayanan yang disumbangkan peralatan selama umur 

pelayanannya dan dari penjualannya pada akir umur pelayanannya (Sumber: Fatimah, 

2016). Menghitung nilai CFB dengan rumus berikut: 

CFB = ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡(1 + 𝑖)                   (2.15) 

2. Cash flow cost (CfC) 

CFC adalah biaya-biaya yang timbul, ada yang terjadi hanya sekali atau tidak berulang 

(nonrecurring) selama umur perlatan dan ada yang berulang selama umurnya untuk 

mengoperasikan dan memeliharanya (Sumber: Fatimah, 2016). Menghitung nilai CFC 

dapat menggunakan rumus berikut: 

CFB = ∑  𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 − 𝑃𝑊𝐹                  (2.16) 

 

 

2.2.11.4 Net Present Value (NPV) 

  NPV adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai bersih pada waktu 

saat ini metode perhitungan ini terdiri dari cash flow benefit (CFB) dan cash flow cost (CFC). 

Untuk menentukan NPV menggunakan rumus sebagai berikut : 
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NPV = ∑ 𝐶𝐹𝐵 − 𝐶𝐹𝐶                   (2.17) 

 

a. NPV > 0, berarti usaha layak untuk dilaksanakan  

b. NPV < 0, berarti usaha tidak layak untuk dilaksanakan  

c. NPV = 0, berarti usaha yang dijalankan tidak untung dan tidak rugi  

Untuk menghitung NPV dapat menggunakan persamaan berikut: 

 

2.2.11.5 Waktu Pengembalian Investasi ( Payback period) 

Payback Period adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian modal atau 

investasi awal saat proyek dibangun, ): Payback Period dapat dicari dengan menghitung 

nilai pemasukan selama proyek bekerja dan dengan menghitung nilai bersih sekarang. 

DPP = Year before recovery +
 

 
                  (2.18) 

Dimana : 

 Year before recovery = Jumlah tahun sebelum tahun pengembalian final 

 Investment cost = Biaya investasi awal 

 NPV Kumulatif = Jumlah kas bersih nilai sekarang per tahun 

 

2.2.11.6 Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return adalah metode peerhitungan investasi dengan menghitung 

tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari 

penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa datang. 

a. Apabila IRR lebih besar daripada suku bunga bank maka proyek layak dilaksanakan. 

b. Apabila IRR lebih kecil daripada suku bunga bank maka proyek tidak layak untuk 

dilaksanakan. 

Untuk menghitung IRR dapat menggunakan persamaan berikut : 

 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑖 × (𝑖 − 𝑖 )                         (2.19) 

 

Dimana : 

IRR  = Internal Rate of Return (%) 

NPV1  = Net Present Value dengan tingkat bunga rendah (Rp)  

NPV2  = Net Present Value dengan tingkat bunga tinggi (Rp)  
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i1 = tingkat bunga pertama (%)  

i2 = tingkat bunga kedua (%) 

2.2.12 Manajemen Pembangkit Listrik 

 Para ahli telah banyak mengemukakan pendapatnya mengenai definisi atau 

pengertian manajemen. Beberapa diantaranya merumuskan manajemen sebagai berikut 

(Halim, 1987): 

1. Stoner & Walken: manajemen adalah proses merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota 

organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai 

tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. 

2. Terry: manajemen adalah proses tertentu yang terdiri dari kegiatan 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia 

dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Banyak definisi atau pengertian yang diberikan oleh para ahli mengenai manajemen, 

namun dari sekian banyak definisi tersebut dapat dikatakan bahwa permasalahan manajemen 

berkaitan dengan usaha untuk memelihara kerja sama sekelompok orang dalam satu 

kesatuan serta usaha memanfaatkan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

2.2.13 PVsys 

 PVsys adalah salah satu software energi terbarukan yang berfungsi untuk 

menyimulasikan sebuah sistem PV baik off gird maupun on grid, software ini memberikan 

informasi tentang perkiraan sistem PV yang akan di bangun seperti memprediksikan 

teknologi sistem, umur sistem, daya sistem, dan perkiraan ekonomi pada sistem selama umur 

pada sistem. Bahkan software ini mampu memperkirakan pengembalian finansial dari sistem 

PV yang akan di bangun. 

  


